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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

จากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีวิสัยทัศนค์งความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและ
สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการ
ปฏิรูประบบราชการเพื่อเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
และการจัดการองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกต้องนั้นจ าเป็นจะต้องมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายบริหารและแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการใช้งบประมาณ การ
พัฒนาบุคลากร และอื่น ๆ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555–2559 ข้ึน โดยระบุถึง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ตลอดจนวิเคราะห์ศึกษาสถานภาพ องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และผลกระทบต่อการด าเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะท า
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเปน็ไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายทั้งในระดับกรม กระทรวง และประเทศ อีกทั้งลดความซ้ าซ้อนในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการท างานที่ชัดเจนในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้
ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งสิ้น 6 ส่วน โดยมีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  บททั่วไป กล่าวถึง แนวนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พระราชกฤษฎีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕5–
๒๕๕8  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕) เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๓ 
(ICT ๒๐๒๐) แนวทางการด าเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒–
๒๕๕๖ พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ กรอบแนวทางมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ เวอร์ช่ัน ๒.๐ (TH e-GIF) และแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ให้สอดคล้อง
และมีทิศทางเดียวกับนโยบายระดับประเทศ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงยุทธศาสตร์โดยรวมของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กล่าวถึง การวิเคราะห์
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย โครงสร้างการเช่ือมโยง การ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการภายใน การดูแล
และบริหารความเสี่ยง ตลอดจนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อระบุจุดแข็งและ
จุดอ่อนในด้านต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ส่วนท่ี 3  เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง เป้าหมายของยุทธศาสตร์ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ อาทิ    
การบูรณาการระบบงานและข้อมูล การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนท่ี 4  การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลา่วถึง 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับกรม  รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก าหนดตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส่วนท่ี 5  สรุปยุทธศาสตร์ สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ แผนงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 

ส่วนท่ี 6  ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กล่าวถึง แผนงาน โครงการและกิจกรรมหลัก 
แนวทางการด าเนินโครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ของโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานที่ระบุใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  
โดยสามารถสรุปข้ันตอนและวิธีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลการศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละส่วนโดยสังเขปดังนี้ 
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1. ขั้นตอนและวิธีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ. 2555-2559 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไดแ้บ่งการด าเนินการออกเป็น 4 ระยะ ดังแสดงในรูปที่ ๑ 

 

 
รูปท่ี 1 แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนแม่บท 

 ระยะที่ 1 : ทบทวนปัจจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
การด าเนินงานระยะที่ 1 เป็นการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้านทั้งปัจจัยภายใน  

ภายนอกองค์กร นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เน้นให้เกิดการเช่ือมโยง  
และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่   

o การศึกษาปัจจัยภายนอก คือ การศึกษากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ระดับประเทศ ได้แก่ 
 พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)   
 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕5–๒๕๕8   
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๕)   
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร   
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๓ (ICT ๒๐๒๐)  
 แนวทางการด าเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒–

๒๕๕๖   
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 พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๙   

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐   
 แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ  
 กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมลูแห่งชาติ เวอร์ช่ัน ๒.๐ (TH e-GIF) 
 แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแหง่ชาติ  

o การศึกษาปจัจัยภายใน คือ การศึกษาข้อมูลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารขององค์กร ได้แก่  
 การศึกษานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารระดับสูง  พร้อมด้วย

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานในสังกัด จากเอกสารต่าง ๆ  อาทิ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานในสังกัด ค าของบประมาณโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานในสังกัด  

 การศึกษาสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
หน่วยงานในสังกัด มีเทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการศึกษา ดังตารางที่ ๑ 

 
ตารางท่ี 1 เทคนิค/วิธีการในการศึกษาสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและความ
ต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เทคนิค/วิธีการ เครื่องมือท่ีใช้ ผลลัพธ์ 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวข้อสัมภาษณ์ผู้บรหิาร - ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารในปจัจบุัน 

- ปัญหาและอปุสรรคด้านการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส ารวจสถานภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารในปจัจบุัน 

แบบสอบถามด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ระบบสารสนเทศ และ 
ทักษะบุคลากรในปัจจุบันของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

- สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารของหน่วยงานระดบักรมใน
ปัจจุบัน 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เพื่อระดมแนวความคิดและ
รวบรวมความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารโดยเชิญผู้แทนจาก
หน่วยงานในสังกัด 

 - ภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในปจัจบุันของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในภาพรวมของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ซึ่งผลการด าเนินงานในข้ันตอนนี้ท าให้ทราบถึงสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันทั้ง
ในภาพรวมของกระทรวง และของหน่วยงานในระดับกรม พร้อมทราบถึงความต้องการของผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งในภาพรวมของกระทรวงและของหน่วยงานในระดับกรม 

 ระยะที่ 2 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมแนวความคิดและรวบรวมความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

จากการรวบรวมและบูรณาการความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้จากระยะที่ 1 ท า
ให้เกิดการจัดสัมมนาระดมสมองเพื่อระดมแนวความคิดและรวบรวมความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค และปัจจัยที่
เกื้อหนุนความส าเร็จ (SWOT) รวมถึงการออกแบบและก าหนดรายละเอียดทางเทคนิคของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก าหนดเป็นโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และให้การพัฒนามีความเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 ระยะที่ 3 : ก าหนดจุดหมายและทิศทาง 
ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองจะถูกน ามาใช้ในการก าหนดทิศทางการใช้งานส าหรับการบรหิาร 

การติดตามประเมินผล และแผนทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย 

 ระยะที่ 4 : จัดท าแผนแม่บท 
ด า เนินการจัดท าและทบทวนร่างแผนแม่บ ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 พร้อมน าเสนอรายละเอียดแผนงานโครงการ กรอบ
แนวทางการด าเนินแผนงานโครงการ และตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ และจะมีการจัดสัมมนาน าเสนอร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555–2559 เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) รวมถึงข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพื่อน ามาปรับปรุงร่างแผนให้เป็นแผน
ฉบับสมบูรณ์น าเสนอสู่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง  
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2. เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งการพัฒนาด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้านระบบ
เครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ ดูแลและบริหารความเสี่ยง 
โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้ 

 
2.1  ด้านระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ปัจจุบันพบว่ามีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน ๓,๗๘๔ เครื่อง จาก
จ านวน ๑๐,๑๖๐ เครื่อง (มากกว่า ๓๗% โดยเฉลี่ย) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี ซึ่งตามมาตรฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดให้อุปกรณ์เหล่าน้ีสามารถได้รับการเปลี่ยนทดแทนได้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่
มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี ถือว่าล้าสมัย ไม่สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ใหม่ใน
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีโอกาสสูงที่อุปกรณ์จะเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษาสูง ดังนั้น จึงควรมีการเปลี่ยนทดแทน เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ได้อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่ามากในการใช้งาน ท าให้การท างานของบุคลากรมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนตามอีกด้วย นอกจากนี้ในแนวทางการบูรณาการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่ทันสมัย
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องส่งผ่านข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นจ านวนมาก หากขีดความสามารถของเทคโนโลยีของ
แต่ละหน่วยงานไม่เท่าเทียมกันแล้วนั้นข้อมูลที่ได้อาจมีการคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้ 

2.2  ด้านระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ผลการส ารวจและศึกษาผังการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พบว่า ระบบเครือข่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูก
ออกแบบให้แยกออกเป็น ๒ ส่วนอย่างชัดเจน คือ เครือข่ายภายใน (Intranet) และ เครือข่ายภายนอก (Internet) 
เพื่อป้องกันการถูกบุกรุกจารกรรมข้อมูลภายในระบบเครือข่ายได้ โดยการเช่ือมต่อภายในนั้น จะมีการใช้สายสัญญาณ
ทั้งชนิด UTP CAT ๕/๖ และ Fiber Optic ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับการใช้งาน  

เมื่อท าการส ารวจการเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของแต่ละหน่วยงานนั้นพบว่าบาง
หน่วยงานมีการเช่ือมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางไกล WAN แบบ Leased Line, MPLS, ผ่านดาวเทียม ตามลักษณะ
การใช้งานของแต่ละพื้นที่และภารกิจ ส าหรับหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้มีการเช่ือมต่อข้อมูลนั้น ไดก้ าลังพัฒนาที่จะมีการ
เช่ือมต่อข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าวข้างต้น  

หากมาวิเคราะห์ในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแล้วนั้น การมีเครือข่ายในการเช่ือมต่อข้อมูลเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการบูรณาการ จากการ
ส ารวจพบว่า กระทรวงมีการเช่ือมต่อกับหน่วยงานระดับกรมหลักเพียง ๙ หน่วยงานเท่านั้นด้วยเครือข่าย MPLS ที่มี
ความเร็ว ๑๐ Mbps ยังขาดเครือข่ายการเช่ือมต่อข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัดอื่น เช่น องค์การมหาชน หรือ 
ส านักงานต่าง ๆ อีก ๗ หน่วยงาน ดังนั้นกระทรวงควรมีการเพิ่มช่องทางดังกล่าวเพื่อเช่ือมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เหลือ เพื่อท าให้เกิดการบูรณาการข้อมูลของกระทรวง เมื่อมีการก าหนดระบบที่ต้องการ      
การบูรณาการร่วมกันชัดเจนแล้ว 
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ส่วนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในระดับพื้นฐาน ได้แก่ ไฟร์วอลล์ (Firewall) และอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ โดยอุปกรณ์ยังใช้งานได้ดี แต่จ าเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งส าหรับการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์และข้อมูลภายในอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สามารถป้องกันการโจมตีใน
รูปแบบใหม่ ๆ ได ้

เมื่อท าการวิเคราะห์ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. ๒๕๕๐ พบว่า 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ พรบ. ก าหนดได้แก่  
ระบบเก็บข้อมูลจราจร และระบบพิสูจน์ตัวตน  

เมื่อท าการวิเคราะห์ตามแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘ ด้าน (รายละเอียด
แสดงในส่วนที่ ๒) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายหน่วยงานมีความจ าเป็นใน
การด าเนินการเพิ่มเติมในด้านนโยบายและอุปกรณ์เพื่อให้ระบบความปลอดภัยมีความสมบูรณ์ โดยสิ่งที่ต้องพัฒนาใน
แต่ละด้านของแต่ละหน่วยงานน้ันได้แสดงรายละเอียดในส่วนที่ ๒ ความมั่นคงปลอดภัยนั้นนับว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ
ของการบูรณาการระบบและข้อมูลร่วมกันเนื่องจากเมื่อมีการบูรณาการแล้วจ านวนข้อมูลที่ส าคัญจ านวนมากถูก
แลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายที่เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน หากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่
ไม่เข้มแข็งแล้วนั้นอาจเป็นช่องโหว่ที่ท าให้ถูกบุกรุกหรือโจรกรรมข้อมูลของหน่วยงานอื่น  ๆ ได้ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องให้ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาในส่วนน้ี 

2.3  ด้านระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศในปจัจบุันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมสามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม

หลัก ได้แก่ 
๒.๓.๑  ระบบสารสนเทศหลักส าหรับการบรหิารจัดการภายใน 

ผลการส ารวจและศึกษาระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบว่ามีระบบสารสนเทศหลักส าหรับการบรหิารจัดการภายในต่าง ๆ ดังนี้  

 ระบบอินทราเน็ต (Intranet) 
 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
 ระบบบริหารงบประมาณ 
 ระบบการเงินและบญัชี 
 ระบบงานพสัดุ/ครุภัณฑ ์
 ระบบงานธุรการส านักงาน 
 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงานงบประมาณ 
 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (EIS)/ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร (MIS) 
 ระบบจองยานพาหนะ 
 ระบบบริหารจัดการประชุม อบรม สัมมนา 
 ระบบปฏิทินนัดหมายผู้บริหาร 
 ระบบแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ระบบส านักงานสิง่แวดล้อมภาค 
 ระบบ warning&tracking 
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 ระบบอนุมัติโครงการ CDM 
 ระบบประเมินผลโครงการ CDM 

จากข้อมูลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พบว่ามีหลายระบบงานที่
ในแต่ละหน่วยงานมีการใช้งานซ้ าซ้อนกัน ดังนี้  

 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  
 ระบบการเงินและบญัชี 
ซึ่งในการท าสถาปัตยกรรมองค์กร และการบูรณาการเชิงข้อมูลนั้น ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด

และแบ่งการจัดท าออกเป็นข้ันตอน โดยกระทรวงควรเริ่มท าทีละระบบ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และมีการเริ่มจากกลุ่มย่อย ๆ อาจเริ่มเฉพาะบางกรมที่มีความพร้อมในเรื่องของระบบงาน ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่กระทรวงต้องจัดสรรงบประมาณในการศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กร และการบูรณาการ
ของระบบสารสนเทศ 
 
๒.๓.๒  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นระบบที่พัฒนาข้ึนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะภารกิจของหน่วยงานนั้น  ๆ โดยเน้นการ
จัดเก็บข้อมูลที่เกิดข้ึนรายวัน (Transaction Data) เพื่อน าไปสู่การใช้ข้อมูลในเชิงการบริหารงานต่อไป ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันแสดงในรูปที่ ๒ 

 
๒.๓.๓  ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographical Information System : GIS) 

เป็นระบบที่ได้มีการน าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์และใช้งานร่วมกับวิชาการด้าน
ภูมิศาสตร์ และงานด้านแผนที่ โดยระบบภูมิสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแสดงในรูปที่ ๓ 
 
จากการศึกษาสถานภาพระบบสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าหน่วยงาน

ในระดับกรมมีระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนเพื่อสนับสนุนภารกิจเฉพาะด้านของหน่วยงานนั้น  ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานที่ไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานโดยก่อให้เกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องการระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริหาร
ระดับสูง ระบบสารสนเทศที่มีในปัจจุบันต้องมีการบูรณาการเข้าด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากระบบสามารถน าไปสนับสนุนการท างานของผู้บริหารระดับสูงได้ รวมถึง
ยังสามารถลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ นอกจากนี้ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่เหมือนกันหรือมีความคล้ายคลึงกันนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีหน่วยงาน
กลางที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนในการพัฒนาระบบ และก าหนดมาตรฐานกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
วิธีนี้ช่วยประหยัดงบประมาณการพัฒนาระบบ และระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ หาก
มีความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานในอนาคต 
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กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ าในแผ่นดิน กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม 
 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี 
 ระบบข้อมูลสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 
 ระบบข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 ระบบข้อมูลการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายเครือข่ายกลไกการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ 
 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

(ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ า
ปัตตานี) 

 ระบบฐานข้อมูลเลื่อยโซ่ยนต์ 
 ระบบข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ 
 ระบบเครือข่ายวิทยุ ทส. 
 ระบบสารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นจังหวัด

สระบุร ี
 

 ระบบโทรมาตรลุ่มน้ าต่าง ๆ   
 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ าหลากดินถล่ม 
 ฐานข้อมูลแหล่งน้ า 
 ระบบอุทกวิทยา 
 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
 ระบบฐานข้อมูลน้ าบาดาล (พสุธรา) 
 ระบบฐานข้อมูลกองวิเคราะห์น้ าบาดาล 
 ระบบสารสนเทศการประกอบกิจการน้ าบาดาล 
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
 ระบบรายงานคุณภาพน้ าผิวดิน WIWI 
 ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ า 
 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

(ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ า
ปัตตานี) 

 ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาแหล่งน้ า 
 ระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการน้ าบาดาล 
 ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้การประกอบกิจการน้ าบาดาล 
 ระบบฐานข้อมูลบ่อน้ าบาดาลในท้องที ่จังหวัดศรีสะเกษ 
 ระบบฐานข้อมูลน้ าบาดาล 

 

 ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ าผวิดนิทัว่ประเทศ (Inland Water  

Quality Information System, IWIS)  
 ระบบรายงานข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมตั ิ
 ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) 
 ระบบฐานข้อมูลการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ (AQNIS) 
 ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ระบบจัดท าแผนที่ด้วย ArcGIS 
 เว็บไซต์โครงการการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ าท่าจีน  
 ระบบฐานข้อมูลนโยบาย แผน และมาตรการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมติกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาต ิ
 ระบบอนุมัติโครงการ CDM 
 ระบบติดตามประเมินผลโครงการ CDM 
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 
 ระบบเตือนภัยมลพิษคุณภาพน้ าและมลพิษทางอากาศ 
 ระบบเตือนภัยคุณภาพน้ า 
 ระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่าจีน 
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 
 ระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า 
 ระบบการรายงานตัวชี้วัดฯ ระดับท้องถิ่น 
 ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
 ระบบฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งก าเนิดมลพิษในท้องที่

จังหวัดศรีสะเกษ 
 ระบบศูนย์บริการประชาชน (e-Petition) 
 ระบบการแกไขปัญหาการบุกรกุที่ดินของรัฐตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแกไขปัญหาการบุกรกุที่ดินของรัฐ 
 ระบบศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 ระบบเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มอ านวยการ 
รูปท่ี 2 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจ าแนกตามกลุ่มภารกิจ 
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กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ าในแผ่นดิน กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม 
 ระบบแผนที่และฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน 
 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่สวนป่าเศรษฐกิจ 
 ระบบภูมิสารสนเทศพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดท านโยบายการจัดทีด่ิน  
 การใช้ GIS เพ่ือการส ารวจแนวเขตป่าแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ใน

พ้ืนที่ 
 ระบบบฐานข้อมูลป่าไม้ 
 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

(ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ า
ปัตตานี) 

 แผนที่ฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติในท้องที่
จังหวัดตรัง 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ตรัง กระบ่ี พังงา ภูเก็ต ระนอง) 

 ระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ 
 ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 

1:4000 จังหวัดศรีสะเกษ 
 แผนที่ภูมิศาสตร์ (Re-shape) 
 แผนที่แหล่งทรัพยากรน้ าบาดาล 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านป่าไม ้
 ระบบภูมิสารสนเทศแนวเขตทีด่ินป่าไม้ 
 

 ระบบแผนที่น้ าบาดาล 
 ระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศทรัพยากรน้ าบาดาล 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการน้ าบาดาลในเขต

วิกฤตการณ์น้ าบาดาล  
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ า แม่น้ า 
 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

(ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ าปัตตานี) 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านบ่อน้ าบาดาล 
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ 
 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และส ารวจแหล่งก าเนิดมลพิษ 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่าจีน (GIS) 
 ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม 

 ระบบฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ (Pollution Source Inventory 
System, PSIS) 

 ระบบจัดท าแผนที่ด้วย ArcGIS และ Microsoft Access 
 ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ลุ่มน้ าบางปะกง 
 ระบบ GIS เพ่ือการค านวณปริมาณ GHG จากการเปลี่ยนแปลงการใช้

ที่ดิน 
 ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของจังหวัด 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งก าเนิดมลพิษ 
 ระบบภูมิสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแหล่งก าเนิดมลพิษ

ในจังหวัดสิงห์บุรี   
 ระบบฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม    
 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ า  
 ระบบฐานข้อมูลสถานที่ทิ้งขยะ                           

 ระบบการแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 ระบบฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ (Pollution Source Inventory System, PSIS) 

 
กลุ่มอ านวยการ 
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2.4  ด้านการบริหารจัดการ ดูแลและบริหารความเสีย่ง 
ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมีการด าเนินการและจัดท าแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 

o แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
o นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
o แผนจัดการและแก้ไขปัญหาจากภัยพบิัติ (Contingency Plan) 
o การส ารองข้อมูลที่มีความส าคัญ 
o แผนบรหิารความเสี่ยงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทั้งหมดยังขาดการจัดหาสถานที่ติดตั้งระบบส ารองในกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster 

Recovery Site) เพื่อความสมบูรณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานควร
จัดหาสถานที่ติดตั้งระบบส ารอง หรือใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มาทดแทนได้ อย่างไรก็ดี
ตามแนวทางบูรณาการ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ควรท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดท าสถานที่ติดตั้งระบบส ารอง
ส าหรับหน่วยงานในสังกัด 

2.5  โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการส ารวจบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าบุคลากร

บางส่วนไม่ได้จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งอาจจะขาดทักษะเฉพาะในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ท างานได้ไม่เต็มที่  จ านวนบุคลากรในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
บุคลากรต้องท างานหลายหน้าที่ซึ่งขาดความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ท าให้ท างานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ  

รวมถึงโครงสร้างของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่ของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นหน่วยงานควรจัดท าแผนฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะด้านตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และควรเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรปรับโครงสร้างองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้เหมาะสม 
สร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หากมองถึงการท างานและบูรณาการร่วมกันแล้วนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ควรท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพใน
การจัดอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความรู้
เฉพาะด้านบางอย่าง เช่น ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรม สามารถอบรมและเรียนรู้ร่วมกันได้ 
ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในการจ้างวิทยากร นอกจากนั้นแล้วยังได้ประโยชน์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งสง่ผลทางอ้อมในการท างานร่วมกันในการบูรณาการได้ดียิ่งขึ้น 
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3. ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

“พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รองรับความต้องการของทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีความ
มั่นคงปลอดภัยและประหยัดพลังงาน” 

จากวิสัยทัศน์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องมีระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการปฎิบัติงานในด้านต่างๆ  มีระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเช่ือมโยง บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเป็นระบบ ข้อมูล
สารสนเทศที่ส าคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและปลอดภัย  ช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการและมีข้อมูลที่ถูกต้องสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรได้ รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 
3.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

1.  บูรณาการระบบงานและข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  เสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน 
3.  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยีที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน  
4.  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างมูลค่าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.  ประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อข้อมูล/สารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
3.3 เป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

3.3.1   เพื่อบรูณาการข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3.2   เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีมาตรฐานเพือ่การบูรณาการและสนับสนุนกระบวนการท างานขององค์การ 
3.3.3   เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศด้วยข้อมูลทีม่ีคุณค่ารองรับการตัดสินใจ 
3.3.4   เพื่อพฒันาสารสนเทศในการให้บริการแก่ทุกภาคส่วน 
3.3.5   เพื่อพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศรองรบัการจัดการทรพัยากรธรรมชาติในกรณีการเกิดภัยพบิัติ 
3.3.6   เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.3.7   เพื่อยกระดับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
3.3.8   เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของหน่วยงานให้มีความมั่นคงปลอดภัย

สามารถสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3.9   เสริมสร้างความต่อเนื่องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.3.10 เพื่อยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างการ
บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีกรอบ
อัตราก าลังและการเจริญก้าวหน้าในสายงาน 

3.3.11 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3.12 เพื่อสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3.13 เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของภารกิจขององค์กร 

 
3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้นั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายหลักของประเทศด้านการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยยุทธศาสตร์ที่ก าหนดข้ึนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนั้นมี 5 ด้าน ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 1 :  มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูรณาการเพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 2 :  มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการ
บริการแก่ทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ 3 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีการ
จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ 4 : มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะและสามารถสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

ยุทธศาสตร์ 5 :  สร้างจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์การ 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมต้องใช้งบประมาณด าเนินการในปี  พ .ศ . 2555–2559 ทั้ งสิ้น          
๓,๕๙๙,๑๑0,000 บาท โดยสรุปตามปีงบประมาณได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 สรุปงบประมาณในการด าเนินการจ าแนกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 255๕-255๙ (หน่วย : ล้านบาท) 
หน่วยงาน ปีงบประมาณ รวม 

 พ.ศ. 
2555 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ.  
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

22.18 70.67 350.91 355.33 327.11 1,126.20 

กรมควบคุมมลพิษ 10.30 23.50 11.45 21.45 14.45 81.15 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 30.20 35.20 31.00 31.50 31.50 159.40 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธ์ุพืช 

7.50 68.70 177.30 99.00 102.00 454.50 

กรมทรัพยากรธรณี 9.20 12.20 12.20 12.20 12.20 58.00 
กรมทรัพยากรน้ า 9.90 258.08 237.48 60.00 10.00 575.46 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 15.00 157.00 11.00 5.00 - 188.00 
กรมป่าไม้ 10.00 31.50 26.00 12.00 38.00 117.50 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 31.10 49.85 51.81 37.90 - 170.65 
ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20.21 30.93 28.43 19.50 2.00 101.07 

องค์การจัดการน้ าเสีย 3.04 26.23 53.33 30.33 36.35 149.28 
องค์การสวนสัตว์ 14.20 19.50 32.30 24.30 26.80 117.10 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 1.30 9.50 8.40 4.60 4.80 28.60 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 43.45 33.70 22.95 0.60 - 100.70 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก 

1.00 9.00 5.00 6.00 2.00 2๓.00 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ 

28.50 30.00 30.00 30.00 30.00 148.50 

รวม 257.08 865.56 1,0๘๙.56 749.71 637.21 3,๕๙๙.11 
 

3.5 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จากแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่าง ๆ ของประเทศ (รายละเอียดในส่วนที่ 
1) และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง ๕ ด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (ICT) ของกระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ของ
ประเทศไทย 
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ยุทธศาสตร์ 1 :  มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูล
อย่ า ง บูรณาการเ พ่ือประสิทธิภาพด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

      - -  

ยุทธศาสตร์ 2 :  มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่า
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและการ
บริการแก่ทุกภาคส่วน 

      - -  

ยุทธศาสตร์ 3 :  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีการ
จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วย
มาตรฐานสากล 

 - - - - -   - 

ยุทธศาสตร์ 4 :  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้มีสมรรถนะและสามารถสร้างคุณค่าแก่
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

   -  - - -  

ยุทธศาสตร์ 5 :  สร้างจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์การ 

 - - -  - - -  

 
จากตารางที่ ๓ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารทั้ง 5 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสอดคล้องในทุกด้านของกรอบ
นโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศ   
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4. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
๔.๑  โครงสร้างหน่วยงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในปัจจุบันโครงสร้างหน่วยงานในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี ้

o เป็นหน่วยงานที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ได้แก่  
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ า สังกัดกรมทรัพยากรน้ า 
 ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี สังกัดกรมทรัพยากรธรณี 
 ศูนย์สารสนเทศ สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดองค์การสวนสัตว์  
 กองสารสนเทศและประเมินผล สังกัดองค์การจัดการน้ าเสีย 

o เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเป็นการภายในที่ข้ึนตรงกับรองอธิบด ีหรือรองผู้อ านวยการ ได้แก่  
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ าบาดาล สังกัดกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
 ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก สังกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

o เป็นหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานระดับกอง ได้แก่  
 กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ สังกัดกองติดตามประเมินผล ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ศูนย์สารสนเทศ สังกัดส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช  
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ สังกัดกองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ  
 ศูนย์สารสนเทศ สังกัดส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้  
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    
 กลุ่มแผนงานจัดการองค์ความรู้ สังกัดกองอ านวยการ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ 
 

หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาจะประสบปัญหาในการบริหารงบประมาณ  การ
ประสานงานด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กับหน่วยงานต่าง ๆ และโครงสร้างอัตราก าลังที่
ไม่ชัดเจน จึงควรมีการปรับบทบาท อ านาจหน้าที่ ตลอดจนโครงสร้างของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้มีความชัดเจนข้ึน เพื่อให้สามารถท าหน้าที่เป็นผู้แทนและประสานงานในการกระจายข้อมูลข่าวสาร  
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของหน่วยงาน และสามารถเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายของผู้บริหารและความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน 
 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                                                  หน้า ด 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559                
 

๔.๒ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคัญในการด าเนินงานด้านสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่เป็นแหล่งก าเนิดข้อมูล และน าข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงควรมีหน่วยงานระดับส่วนงาน
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ท าหน้าที่ดูแลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหน่วยงานประจ าภูมิภาคโดยสามารถประสานงานในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
๔.๓ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ หน่วยงานระดับกรมในสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีหน่วยงานระดับศูนย์/ส านัก/กอง ท าหน้าที่บริหารจัดการโดยตรง 
มีหน้าที่บริหารจัดการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารจัดการระบบข้อมูลของหน่วยงาน รับผิดชอบ
ในงานนโยบาย แผน และงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบข้อมูลของหน่วยงาน รับผิดชอบในงานมาตรฐานระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
เป็นตัวแทนในการประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ทั้งในระดับ
กระทรวง หน่วยราชการอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป 
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